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Pasaulio gyventoju 
metai

Nesėkmingai pasibaigusius praėjusius 
„Europos metus“ pasišauta pakeisti nau
jais „Pasaulio gyventojų metais“ (World 
Population Year). Tokį pavadinimą 1974- 
tiems metams nukalė Jungtinės Tautos, no
rėdamos atkreipti dėmesį į didžiausią pa
saulio krizę — gyventojų perteklių.

Jungtinių Tautų pranešime sakoma, kad 
per ateinančius metus pasaulyje priaugs 
74 milijonai gyventojų. Atseit, daugiau 
negu dabar yra bet kurioje Europos vals
tybėje (išskyrus Sov. Sąjungą). Kiekvie
ną sekundę prisideda du nauji gyventojai 
kiekvieną dieną 200.000 žmonių daugiau 
gimsta negu miršta, kiekvieną mėnesį pa
saulyje atsiranda šeši milijonai naujų bur
nų, reikalaujančių maisto ir pastogės.

Pasaulis ne juokais susirūpino, kaip šią 
krizę išspręsti. Po karo susidariusios šio
kios tokios maisto atsargos jau baigiamos 
išsemti ir žmonijos likimas priklauso nuo 
kiekvienų metų blogo ar gero derliaus. Ne
nuostabu, kad paskiruose žemynuose, 
esant nepakankamam derliui, milijonai 
žmonių kasmet išmiršta badu. O kadangi 
visos iki šiol skelbtosios priemonės gyven
tojų prieaugliui reguliuoti daugelyje kraš
tų pasirodė neveiksmingos, tai, anot Malt, 
haus, gali likti tik viena, paskutinė ir tra
giškiausia — visuotinis badas.

Ne visi sutinka su dirbtinėmis gyvento
jų skaičiaus reguliavimo priemonėmis. Ar
gumentai už ir prieš yra gana stiprūs, tad 
leistis į jų aiškinimą nebūtų tikslu. Tuo 
labiau, kad viena ir kita pusė dažnai pa
sinaudoja tik pramatoma statistika ir ne
lauktai apsiskaičiuoja.

Iš visų ginčų ir statistikų yra paaiškė
jusi tik viena tikra išvada: gyventojų per
teklius (ir badas) visada graso atsiliku- 
siems, neturtingiems kraštams, čia, tur 
būt, nulemia įgimtas išsilaikymo instink
tas: reikia daugintis tiek, kad ir po bado 
dar kas nors išliktų .gyvas. Tuo tarpu pa
žangūs ir prabangoj gyveną kraštai prade
da eiti net į priešingą kraštutinumą. Pvz„ 
Anglijoje jau graso rimtas gyventojų ma
žėjimo pavojus.

Išmintingos pasaulio galvos svarsto, kad 
geriausia priemonė gyventojų skaičiui re
guliuoti ir būtų ne abortai ir piliulės, o 
bendrojo gyvenimo standarto ir gerbūvio 
pakėlimas. Bet jų svarstymas jau yra pa
vėluotas. Pasaulis per trumpą laiką nebe
gali tokiomis priemonėmis išgelbėti nuo 
bado grėsmės Indijos žemyno, Afrikos ir 
kitų atsilikusių rajonų gyventojų. Todėl, 
atrodo, kad ir „Pasaulio gyventojų metai“ 
nueis į istoriją, palikdami tik šaunų var
dą ir gerų norų prisiminimus.

O vis dėlto yra Europoje tautų, kurioms 
ne perteklius, o išnykimas sudaro didžiau
sią pavojų. Tos tautos yra Lietuva, Latvi
ja ir Estija. Jau buvo šioje vietoje minėta, 
koks baisus gyventojų naikinimas praeity
je yra vykęs tuose kraštuose, ir koks men
kas iki šiol tebuvo jų prieauglis. Jeigu prie 
visa to pridėsime išeivijos nutautimą ir 
asimiliaciją, tai dar labiau išryškės Balti
jos valstybių nykimo tragedija. Tikėkime, 
kad lietuviai, kur jie begyventų, nesusi
domės tokiais „Pasaulio gyventojų me
tais“, kokius skelbia Jungtinės Tautos.

J. Vikis

„OSTPOLITIK“ NEPAVYKO
Vakarų Vokietijos krikšč. demokratų 

partija paskelbė slaptai surinktus davi
nius, įrodančius, kad kanclerio Brandt'o 
„Ostpolitik“ visiškai nepagerino santykių 
su Rytų Vokietija. Jo planas „draugišku ir 
demokratišku“ keliu suvienyti Vokietiją
sutiko stiprų pasipriešinimą.

Po sutarties pasirašymo tuoj prasidėjo 
susisiekimo suvaržymai. Norintiems lan
kytis Rytų Vokietijoje vizų išdavimas pa
sunkintas, o jų kaina padidinta iki keletos 
svarų per dieną. Pasienio sargybos sustip
rintos. Nors pabėgėlių skaičius padidėjo 
16% ir pasiekė 6.000, bet normalių kalėdi
nių apsilankymų skaičius per pusę suma
žėjo.

Rytų Vokietijos kareiviams uždrausta 
rašyti laiškus į V. Vokietiją, o jų gauna
ma korespondencija stropiai tikrinama. 
Privačių gyventojų sekimas esąs žymiai 
sustiprintas. Palaikantieji ryšį su V. Vo
kietijos gyventojais laikomi nepatikimais.

šlepščių šaulių būrio steigėjui
PETRUI JANUŠAIČIUI 

mirus,
reiškiame nuoširdžią užuojautą
velionies žmonai ir jo gausiai 

šeimynai.
Kaimynai — Berta ir Andrius

Londonas, 1974 m. sausio 22 d.

PISARO LAIŠKAS SACHAROVUI
Prezidento Nixono politinis patarėjas, 

jaunystę vokiečių koncentracijos stovyklo
je praleidęs, tarptautinės teisės specialis
tas, Lenkijos žydas Samuelis Pisar parašė 
„Observery“ sovietų mokslininkui Sacha
rovui atvirą laišką, klausdamas, ar tikrai 
reiktų pateikti Sovietų Sąjungai ultimatu
mą „Pakeiskite savo sistemą, arba mes nu
trauksime visokeriopą bendradarbiavimą“. 
Jis esąs įsitikinęs, kad be nuolaidų iš abie
jų pusių (detentės) joks nusiginklavimo 
susitarimas, joks padalytos Europos ben
dradarbiavimas, jokia taika tolimuose ir 
vidur. Rytuose nėra įmanoma.

Pisar galvoja, kad staigaus pasikeitimo 
reikalavimas iššauktų karo garbės ir val
džios ištroškusiųjų reakciją ir paskandin
tų pasaulį atominiame chaose. Ekonomi
nis ir mokslinis bendradarbiavimas per il
gesnį laiką esą pasidarytų neatskiriama 
laisvės dalis.

Trečiojo Reicho blogybės prasidėjusios 
tada, kai Vokietijoje nebeliko vietos A. 
Einšteinui, Thomui Mannui, Willy Brand- 
tui. Laiško autorius mano, kad kol Sovietų 
Sąjungoje dar yra vietos Sacharovui, Sol- 
ženitsynui ir jų draugams, tol pokalbis tu
rėtų būti tęsiamas.

Gale savo labai įmantriai surašyto laiš
ko Samuel Pisar klausia Sacharovą, koks 
galėtų būti kitas kelias 
laisvę, be atominio susinaikinimo baimės.

Ko pasimokys pasaulis?
Žinomas žurnalistas David Floyd para- kad jam reikia visada nusilenkti ir kad 

šė savotišką studiją (The Daily Telegraph,.................................................
sausio 15 d.) apie Solženytsino knygos 
„Gulag Archipelago“ prasmę. (Lietuviškai 
šios knygos pavadinimas verčiamas „Gula
go Salynas). Toje studijoje jis pirmiausiai 
nurodo, kad Solženytsinas nėra pats pir
masis, aprašęs sovietines stovyklas ir jų 
gyvenimą. Svarbiausias dalykas esąs tai, 
kad autorius kalba iš anapus, iš pačios So
vietų Sąjungos, kurioje viskas vyko ir te
bevyksta. Draugų paklaustas, kodėl jis ryž
tasi gyventi tokiame dideliame pavojuje, 
Solženytsinas atsakęs: „Iš čia mane visi 
girdi“.

Įdomu, kad straipsnio autorius kelia 
klausimą, ar neatėjo laikas užmiršti visas 
tas stovyklų baisenybes ir daugiau apie 
jas nebekalbėti. Taip, kaip užmiršo vokie
čiai ir žydai. Kas praėjo — nebesugrąžin- 
si, kas nužudyta — nebeatgaivinsi. Jis pats 
į tą klausimą ir atsako — stovyklinė siste
ma tebeegzistuoja, ji nėra praeitis, todėl 
apie ją reikia kalbėti. Jis išvardino visą 
eilę žmonių, kurie yra persekiojami ir nu
rodo, kad esmėje sistema nėra nei kiek 
pasikeitusi.

O pasikeisti ji turinti, nes blogis ne tik 
teršia gerą valstybės vardą, bet daro blo
gą įtaką į visą tautą. „Jus negalite kapoti I 
žmonių galvas ištisus dešimtmečius, gal- ■ 
vodami, kad tauta išliks nepaveikta“. Jau-Į 
noji Sovietų Sąjungos karta auga įsitiki
nusi, kad blogis žemėje yra nenugalimas,

Mes nrotestuojam prieš Solženystino šmeižtus“
’ (Frank. Allg. Zeitung)

' Lietuvos > 
nacionalinė 
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HAMSUNAS — SOLŽENITSYNAS

Žurnalas „Sovietų Kultūra“ paskelbė 
straipsnį, lyginantį du Nobelio laureatus 
— Knut Hamsun'ą ir Solženitsyną. Ir, ži
noma, juos abu ten pasmerkė.

Kai Hamsunas 1920 m. laimėjęs Nobelio 
premiją, jis atvykęs jos atsiimti visiškai 
girtas, pradėjęs pešioti komisijos narių 
barzdas ir puolęs apkabinti švedų rašyto
ją Seimą Lagerloef.

Nors Didžioji Sovietų Enciklopedija 1972 
m. Hamsunui dar paskyrė visą skiltį, bet 
dabar jau vadina jį išverstaskūriu Hitle
rio pakaliku ir išdaviku. (Iš tikrųjų K. 
Hamsunas buvo pasidaręs palankus nacio- 
nalsocializmui).

Toks išdavikas ir išverstaskūris esąs ir 
Solženitsynas. Jam sovietų literatūrinė en
ciklopedija 1972 m. jau nebeskyrė nei vie
nos eilutės.

PALIEKA VIENUOLYNĄ

Žymus Anglijos jėzuitas, rašytojas kun. 
P .Hebblethwaite, kurio religiniai straips
niai pasirodydavo „The Times“ dienrašty
je, pasitraukia iš jėzuitų ordino. Jis buvo 
Skaitomas geriausias žinovas Vatikano po
litikos su Rytų Europa ir Sovietų Sąjunga.

Savo pareiškime jis pasisakė, kad pasi
traukia dėl grynai asmeniškų priežasčių ir 

į taiką ir žmogaus i neturi jokių teologinių nesusipratimų su 
I katalikų bažnyčia ar jėzuitų ordinu.

laimi tie, kurie jį praktikuoja.
Po Stalino mirties Sovietų vadai supra

to, kad jau per toli nueita. Chruščiovo lai
kais net Brežnevas esąs 21-mame Komu
nistų Partijos Kongrese pareiškęs, kad 
žmonių žudikai „privalo už savo nusikal
timus atsakyti prieš partiją ir tautą“. A. 
šelepinas, dabartinis prof, sąjungų vado
vas, nuėjęs dar toliau, pareikšdamas: 
„Kaip tie žmonės gali ilsėtis ir naktį mie
goti. Ar jų nepersekioja košmariniuose 
sapnuose nekaltai suimtieji draugai, ar jie 
negirdi motinų, žmonų ir vaikų verksmo?“

Deja, slaptoji policija pasirodė galinges
nė už partijos politikierius. Chruščiovas 
1964 m. buvo nuverstas, o atsiteisimo po
litika palaidota.

David Floyd pagaliau klausia, o kodėl 
čia, Vakaruose žmonės turėtų tuo rūpin
tis? Ar tai nėra grynai kitos valstybės vi
daus reikalas? Bet čia pat pateikia ir kitą 
klausimą: „Ar yra įmanoma, kad žmonės, 
kurie taip žiauriai elgiasi su savo gyven
tojais, galės geriau elgtis su Europos ar 
Vid. Rytų žmonėmis? Ar galima pasitikėti 
žmonėmis, kurie atėjo į valdžią per smur
tą?“

Atsakymui jis pacituoja Solženytsino 
žodžius: „Koks katastrofiškas yra mūsų 
kelias, jei neturime galimybės apsivalyti 
nuo vidaus supuvimo. Ko pasaulis galės 
pasimokyti iš Rusijos?“

JAM TIK JUOKAS
Angliakasių prof. Sąjungos viceprezi

dentas McGahey per televiziją pareiškė, 
kad Rusijoje ir Čekoslovakijoje žmonės 
gyveną žymiai geriau ir turį daugiau lais
vės. Jis pats savo gyvenimą esąs paskyręs, 
kad tokios sąlygos būtų sukurtos ir Angli
joje.

„The Times“ (sausio 10) ta proga įsidėjo 
vedamąjį, kuriame smulkmeniškai įrodinė
jama, kad gyvenimo standartas Sovietų 
Sąjungoje yra dviem trečdaliais žemesnis, 
negu Anglijoje. Darbininkas ten turi dirb
ti žymiai daugiau valandų už tą pačią pre
kę (tik blogesnės kokybės) negu Anglijo
je. O kalbėti apie politines laisves polici
nėje valstybėje esąs tikras nesusipratimas. 
McGahey tai turįs gerai žinoti, nes jis yra 
tuose kraštuose buvęs.

Anot „Times“, D. Britanijos gyventojai 
gana demonstratyviai yra parodę komunis
tinės sistemos vertinimą, per 20 metų ne
išrinkdami nei vieno jų atstovo į parla
mentą.

Skaitydamas tą vedamąjį McGahey tik
rai šypsosis, nes jis ir nebūdamas parla
mento nariu gali nustatyti, kelias dienas 
savaitėje galima dirbti ir kelintą valandą 
TV žiūrovai turi užsukti savo aparatus.

RADIO „FREE EUROPE“
JAV remiamai Laisvosios Europos radi

jo stočiai, kurios klausosi apie 100 milijo
nų žmonių, gresia rimtas pavojus. Sena
torius Fulbright jau praėjusiais metais 
siūlė stotį uždaryti. Po to buvo sumažinta 
parama ir atleista apie 100 tarnautoj ų. 
Stoties korespondentas iš Berlyno, Stock- 
holmo, Ženevos ir Atėnų visiškai atšaukti.

Likusieji stoties tarnautojai Muenchene 
(iš čia stotis veikia) galvoja, kad tikroji 
priežastis stočiai sunaikinti yra ne finan
sinė, bet politinė. Tai esanti kaina, kurią 
JAV moka Sov. Sąjungai už pažadėtą de- 
tentę. Iš tikrųjų Sovietai jau seniai reika
lauja, kad Laisvosios Europos Radijo sto
tis būtų panaikinta.

CASTRO KEIČIA KURSĄ
Kubos ministeris pirmininkas dr. Cast

ro per radiją pareiškė, kad Kuba dar nėra 
priaugusi kurti komunistinę visuomenę. 
Jis pasakė, kad krašto administracija per 
anksti pradėjo bandyti įgyvendinti Karo
lio Markso idėjas. Tos idėjos Kuboje pasi
rodžiusios utopiškos, nepraktiškos ir ne
įgyvendinamos. Jis pripažino, kad šiandien 
reikia žymiai daugiau darbininkų atlikti

Sėįitijnios DIENOS
— Sovietų celistas Rostropovičius gavo 

leidimą koncertuoti Paryžiuje. Jis yra Sol- 
ženitsyno draugas, ir nuo 1970 m. nebuvo 
išleidžiamas į užsienį.

— Prasidėjus trijų dienų darbo savaitei, 
norinčių emigruoti į Australiją britų skai
čius padvigubėjo. Bet iš Australijos grįž
tančių skaičius paskutiniais metais taip 
pat žymiai padidėjo ir pasiekė 20.000 per 
metus.

— Kiniečių spauda ir radijas skelbia, 
kad Sovietų Sąjungos gyventojai esą nepa
tenkinti „Brežnevo klika“, kuri žiauriomis 
priemonėmis malšina demonstrantus ir 
siunčia į darbo stovyklas. Tarp kitko, mi
nimas ir Lietuvos vardas.

— Izraelio rinkimuose vėl laimėjo dabar 
valdanti darbiečių partija.

— V. Vokietija numato išleisti 250 mil. 
svarų benzino gamybai iš akmens anglies.

— Belgijoje iš Nato sandėlių dingo ke
letą priešlėktuvinių raketų. Manoma, kad 
jos, kartu su rusų gamybos SAM 7 raketo
mis, galėjo patekti į arabų teroristų ran
kas. Londono aerodromas ėmėsi nepapras
tų apsaugos priemonių. .

— Italijos paštas taip blogai veikia, kad 
kalėdinis „L‘Osservatore Romano“ straips
nis atvyko iš Turino tik po N. Metų.

— Londono Transporto Departamentui 
skubiai reikia 2.000 šoferių ir 1.100 kon
duktorių. Dėl tarnautojų trūkumo trans
porto tarnyba vienu trečdaliu sumažėjo.

— Žinoma anglų firma Mark & Spenser 
numato atidaryti savo skyrius Briuselyje. 
Paryžiuje ir Lyone.

— Rytinėj Anglijoj dar yra apie 2.000 
akrų nenukąstų bulvių. Ūkininkai negauna 
darbininkų bulvėms rinkti.

— Čekų ambasados tarnautojas Pavel 
šiška pasiprašė azylo teisių Anglijoje.

— JAV parduoda Persijai moderniškus 
lėktuvus 900 mil. dolerių vertės. Tai yra 
F. 14A naikintuvai.

— V. Europos latvių jaunimo sąjunga 
yra užregistravusi 1.600 latvių jaunimo 
16-35 m. amžiaus. Jie sudaro apie trečdalį 
viso latvių jaunimo. Anglijoj užregistruo
ta 250.

— Klaidingai iššauta Izraelio kariuome
nės raketa padegė jų pačių naftos šalti

XXVIII metai

bet kuriam darbui cukraus fabrikuose, ne
gu jų reikėjo, kai fabrikus valdė Amerikos 
kapitalistai. Tas pats esąs ir administraci
jos srity.

Savo kalboje dr. Castro neapkaltino ko
munizmo, bet nuolankiai prisipažino, kad 
kubiečiai nėra jo verti. Dėl bandymų per 
anksti įvesti komunizmą, buvę padaryta 
daug klaidų ir kraštas ekonomiškai nuken
tėjęs.

Šitokie Castro pareiškimai nedžiugina 
Sov. Sąjungos, kuri kasmet skiria po 250 
milijonų svarų Kubos ūkiui palaikyti. Jie 
prisibijo, kad Castro gali visiškai išklysti 
iš komunistinio kelio ir susitaikyti su JAV.

DETENTĖS PRIEŠAI
Sovietų futbolo komandai atsisakius 

žaisti Santiago aikštėje, ji buvo pašalinta 
iš šių metų pasaulinių futbolo varžybų.

Laikraštis „Sovietsky Sport“ aiškina, 
kad FIFA (Tarptautinė Futbolo Federaci
ja) tai padarė šaltojo karo kurstymo su
metimais. Tos federacijos prezidentas sir 
Stanley Rous esąs detentės priešas. Tokie 
pat priešai esą JAV senatorius Henry 
Jackson, vokiečių politikas F. Josef 
Strauss, Solženitsynas ir Sacharovas.

Žurnalas siūlo steigti naują tarptauti
nę sporto organizaciją.

RIMTAI SUSIRŪPINTA
Britų vyriausybė sudarė atskirą minis

teriją energijos reikalams tvarkyti. Jai va
dovauti paskirtas konservatorių partijos 
pirmininkas, gabus ir energingas politikas, 
lordas Carrington'as. Ministerijai suteik
tos ypatingos teisės ir pirmenybės, spren
džiant energijos problemą.

Lordo Carringtono uždavinys bus ne
lengvas. Pirmiausia jis turės padidinti ang
lies produkciją. Antroji deganti problema 
— pagreitinti naftos gavimą iš šiaurės jū
ros šaltinių.

Pasaulinė naftos prekyba įžengė į nau
ją fazę. Prancūzijos vyriausybė jau suda
rė tiesioginę sutartį su arabais mainyti 
lėktuvus į naftą. Tuo pačiu keliu eina bri
tai. Tas rodo, kad vyriausybės susidurs su 
tarptautinėmis finansinėmis bendrovėmis, 
kurios dabar turi išimtines naftos tiekimo 
teises. Prezidentas Nixonas siūlo sudaryti 
tarptautinę komisiją energijos ištekliams 
ir tiekimui tvarkyti. Sovietų Sąjunga, at
rodo, jam nesipriešina. Jeigu šis planas pa
siseks, neišvengiamai turės susidurti naf
tą gaminančių ir ją naudojančių kraštų in
teresai.

nius. Gaisro gesinimas kaštuos 4 mil. sva
rų.

—- Maskvos TV komentatorius Žukovas 
pareiškė, kad Kremlius nenorįs daryti Sol- 
ženitsyno kankiniu. Tai reiškia, kad jis ga
li išlikti nesuimtas.

— Kinija pradėjo eksportuoti į JAV 
vodką. Jos vardas „Didžioji siena“.

— JAV numatytas gynybos biudžetas at
einantiems finansiniams metams yra re
kordinis ir siekia 40.000 milijonų svarų. 
Bet Sovietų karinis biudžetas yra vistiek 
trigubai didesnis.

— Prasidėjus bedarbei, V. Vokietijos 
valdžia numato užsieniečiams darbinin
kams mokėti bonus iki 230 svarų, jei jie 
išvyks sutarčiai nepasibaigus.

— Ką tik paskelbtoje britų daifoiečių 
priejšrinkiminėje deklaracijoje svarbiausi 
punktai yra naftos ir dujų gamybos su- 
valstybinimas ir pasiūlymas iš naujo per
svarstyti Europos Ek. Bendruomenės įsi
jungimo sąlygas.

— Dvi arabų valstybės — Libija ir Tuni
sas nutarė susijungti į vieną.
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KULTŪROS PARAŠTĖJE
„VAIDELYTĖS“ 75 M. SUKAKTIS

1899 m. Škotijoje buvo pradėtas leisti 
dvisavaitinis laikraštis „Vaidelytė“. Tai 
buvo pirmasis Anglijos lietuvių laikraštis, 
kurio išleista apie 9 numeriai. Nuo to lai
ko jau prabėgo 75 metai. Anglijos lietuviai 
užpelnytai gali didžiuotis, kad jie yra vos 
20 metų atsilikę nuo pirmojo lietuviško 
laikraščio Amerikoje. Džiugu, kad anuo
metiniai leidėjai suprato ne vien tik laik
raščio reikalingumą, bet sugebėjo parink
ti jam ir gražų istorinį vardą. Kaip gilio
je senovėje vaidelytė buvo amžinosios ug
nies kurstytoja, taip po šimtmečių ir Ang
lijoje pasirodžiusi „Vaidelytė“ pasirinko 
sau lietuviškosios ugnelės kurstymo parei
gą.

Pirmojo laikraščio redaktorius ir leidė
jas buvo žurnalistas Jonas Montvila, kilęs 
iš Suvalkijos. Mokėsi Marijampolės gim
nazijoje, kurioje mokytojavo ir rašytojas 
P .Arminas-Trupinėlis. Vėliau Obelupiuose 
(Lankeliškių apylinkėje) mokė vaikus ir 
platino lietuvišką spaudą. 1896 m. iškelia
vo į Ameriką ir ten redagavo „Garsą“ ir 
kitus leidinius. 1899 m. atvyko į Škotiją 
ir Glasgove (28 Kelvinside Avenue, Mary
hill) atidarė spaustuvę — „John Montvi
la, Printer and Bookseller“. Spaudos dar
be jam uoliai talkininkavo kun. V. Vama- 
giris.

J. Montvila atvyko į Škotiją 1899 m. bir
želio mėn. pradžioj. Kokiomis jis nuotai
komis čia gyveno ir kaip apibūdino tų lai
kų lietuvius, galima matyti iš jo rašytų 
laiškų ištraukų. 1899 m. liepos 5 d. J. 
Montvila savo laiške, adresuotame P. Ban- 
cevičiui, be kita ko, rašo taip:

„...Nusistebėjau, kad Tu nieko dar neži
nojai, kad aš Škotijoje, nei kalinyje, jau 
mėnesis laiko. Turiu čia nedidukę spaus
tuvėlę ir neužilgo gal pagimdysiu laikraš
tėlį. Bus tai pirmas Anglijoje. Iškeliavęs iš 
Suvienytų Valstijų Šiaurinės Amerikos, 
buvau Tilžėj kelias tik dienas. Iš ten per 
Londoną atvykau šičia. Apsistojau čia ir 
drauge su kun. Varnagirium kelsime čio
nykščius lietuvius.

Neramu čia man po galų, bet pasišven- 
čiau kęsti neramumą, tikėdamas naudą at
nešti savo tautiečiams. Lietuviai baisiai 
nupuolę. Netikėjau, kad galėtų būt taip 
tamsūs. Sunku bus su jais gaut rodą. Mė- 
gysiu. Pusė dar būt bėdos, kad ne tas nuo
bodumas.“ („Naujas Laikas“, 1930 m. Nr. 
3).

Iš tolimesnių susirašinėjimų aiškėja, kad 
tų metų rugpiūčio 6d. įvykusiame pasita
rime plačiai pasikalbėta Britanijos lietu
vių švietimo reikalais. Pasitarime dalyva
vo J. Montvila, P. Bancevičius, kun. V. 
Varnagiris, V. Kisielius ir kt. Buvo įkurta 
Šviesos Draugija, kuri gyvavo dar ir po 
Pirmojo karo. Tuoj po šito pasitarimo ir 
buvo pradėtas leisti laikraštis „Vaidely
tė“.

Rugpiūčio 21 d., P. Bancevičiui rašytame 
laiške, J. Montvila plačiau paliečia jau 
pradėjusio eiti laikraščio reikalus. Štai jo 
ištrauka:

„..■.Rašant reikėjo sudaryti kokią kores

pondenciją į „Vaidelytę“, būčiau dėkingas. 
Kitą syk pasirūpink apie tai.

Beje, susimildamas patrauk Vilkaviškie
čius prie „Vaidelytės“. Rašo jie dabar į 
„Ūkininką“.

Apgarsinu Tave agentu mūs laikraščio 
Manchesteryj — neužpyk, kad nesiklausęs 
tai darau.

Stengkis, kaip galėdamas patraukti ge
resnius tautiečius prie meilės Tėvynės-Lie- 
tuvos. Kas gali būt meilesnis už Tėvynę, 
ypač tiems, kurie tos tėvynės netekę, klai
džioja tarp svetimtaučių.

Dabar, brolau, stoviu taip kaip ant ada
tų. Jei „Vaidelytė“ nusiduos — gerai, o 
jei ne? Veltui nueis mano pinigai ir sugai
šuotas laikas.“ (Ten pat.)

„Vaidelytė“ buvo pirmasis šviesos žibu
rėlis Anglijoje, kuris įžiebė lietuvio išei
vio širdyje gimtojo žodžio meilę ir paruo
šė dirvą tolimesnei spaudai. O abudu to 
laikraščio leidėjai vėliau išvyko į Ameri
ką ir ten mirė.

V. Vytenictis

ŽURNALAS „LIETUVA“
Filatelistų žurnalo „Lietuva“ Nr. 2-3, 

1973 daugiausia skirtas Vilniui. Be įdo
maus vedamojo „Vilnius mūsų teisė ir mū
sų pareiga“, apie Vilnių dar rašo B. Kvik
lys, Jonas Damauskas ir Juozas Kreivėnas. 
Išspausdintas lotyniškas originalas ir lie
tuviškas vertimas Gedimino laiško, kuris 
davė pradžią Vilniaus miesto istorijai, šis 
laiškas, kaip žinoma, buvo rašytas įvairių 
Vokietijos miestų pirkliams ir piliečiams 
1323 m. sausio 25 d.

Be straipsnių apie Vilnių ir jo pašto 
ženklus, žurnale yra K. Milvydo rašinys 
apie pirmuosius Lietuvos pašto ženklus, K. 
Meškonio apie Klaipėdą ir jos pašto ženk
lus, V. Vyteniečio apie Anglijos p. ženklus 
ir kt. Visi straipsniai išsamūs ir gausiai 
iliustruoti. Tai neįvertinama medžiaga fi
latelistams ir šiaip Lietuvos istorijos ir 
pašto ženklų mėgėjams.

Labai įdomi apžvalga, kurioje filatelis
tas Jonas Grigaliūnas papasakoja savo 
įspūdžius iš Tarptautinės Filatelijos paro
dos Muenchene. Nežiūrint labai vertingų į 
parodą iš viso pasaulio atgabentų ekspo
natų, J. Grigaliūnas už savo lietuviškų 
pašto ženklų rinkinį laimėjo „Aukso-si- 
dabro“ medalį.

Nors žurnalas „Lietuva“ yra lyg ir fila
telistų organas, bet iš tikrųjų jis apima 
numizmatiką, istorinę lituanistiką ir kitas 
jai artimas sritis.

Administracijos adresas: K. Rožanskas, 
6941 S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636.

LAIMĖJO KONKURSĄ
„Dirvos“ 1973 m. novelės konkursą lai

mėjo rašytoja Petronėlė Orintaitė. Kon
kursui buvo patiekta 18 novelių. Premijuo
tos novelės pavadinimas yra „Gaudvytis“. 
Premiją 500 dolerių paskyrė Simas Kaše- 
lionis. P. Orintaitė 1952 m. yra laimėjusi 
Jaunimo literatūros premiją už „Viltrakių 
vaikus“.

M. KRUPAVIČIAUS TESTAMENTAS

Mykolo Krupavičiaus visuomeninis tes
tamentas yra išleistas atskiru leidinėliu su 
jo atvaizdu ir trumpu apibūdinimu. Jis 
duodamas prisidedantiems prie velionies 
paminklo statymo. Lėšų teikėjai gali jį 
gauti pas dr. B. Palioką 6922 S. Rockwell, 
Chicago, Ill., 60629, tel.: WA 5-8715.

„JŪRATĖ IR KASTYTIS“

1972 m. balandžio mėn. gale Čikagoje 
buvo atlikta lietuviška opera „Jūratė ir 
Kastytis“. Jos autorius — Viktoras Banai. 
tis. Opera gerai pasisekė, amerikiečių 
spaudos įvertinimai buvę palankūs. Tad 
norint, kad toji opera po kelių spektaklių 
Čikagoje nenueitų į nesugrąžinamą praeitį, 
ji buvo įgrota į plokšteles. Buvo sudary
tas trijų plokštelių operos albumas, prie 
kurio dar pridėtas anglų ir lietuvių kalbo
mis Bronės Buivydaitės libretas. Kadangi 
visas albumas (įskaitant įpakavimą ir per
siuntimą) buvo parduodamas už 15 dole
rių, tai numatyta, kad jis bus lietuviškos 
muzikos ir kultūros mylėtojų graibstyte iš
graibstytas.

Deja, operos albumo pareikalavimas iki 
šiol, kaip rašo JAV lietuvių spauda, buvęs 
labai menkas. Nežinia, kodėl mūsų tautie
čiai juo nesusidomėjo, nors žymiai mažes
nės vertės plokšteles už tą pačią kainą ga
na mielai perka. Gal operos muzika lietu
viams per rimta, gal mano, kad jos nesu
pras, gal neprisiruošia, o gal ir tų 15-kos 
dolerių gailisi.

Negirdėti šito albumo platinant Europo
je. Todėl norintiems jį įsigyti, paduodamas 
leidėjų adresas:

Lithuanian Opera, 6905 So. Artesian 
Ave., Chicago, Ill. 60629.

Vladas Šlaitas

MENAS MENUI

Menas menui yra aukščiausia savimylumo 
rūšis.

Tai trupučiuką kvepia narcizmu.
Vienas vaizdas praeina, 
ir kitas vaizdas praeina, 
ir trečias vaizdas praeina, 
ir nė vienas jų atminty nepalieka ženklo. 
Kai negali rašyti, 
tai geriau nerašyk.
Geriau susirask kur nors ramią ir nuošalią 

vietą sodo vienatvėje 
ir ilsėkis.
Taip bus geriausia.
Antra vertus, 
jeigu ir nieko neparašysi, 
tai dėl to nebus niekam nuostolio, 
nes žongiieriavimas žodžiais 
yra tuščias, 
pigus
ir labai neskoningas dalykas.
Visa tai aš rašau tiktai tau, 
mano senas bičiuli, 
mano mielas ir mano senstantis Vladai

Šlaitai.

Su. (fotumds 
pasaulyje

JAV LIETUVIŲ FONDAS

JAV Lietuvių Fondas prieš Kalėdas tu
rėjo sutelkęs daugiau kaip $852.000 ir 3.310 
narių. Šie duomenys dabar jau turėtų būti 
gerokai pasikeitę, nes vykdomi vajai lie
tuvių kolonijose. Fondo vicepirmininko ir 
vykdomojo vajų vedėjo A. Rėklaičio prane
šimu, nuo pat LF įsikūrimo pradžios litua
nistiniam švietimui, kultūrai ir mokslui 
buvo paskirta beveik $245.000 iš gautų pa
lūkanų. Fondas ruošiamiems mokslo vei
kalams yra paskyręs: a. a. prof. dr. Z. 
Ivinskio pradėtai „Lietuvos istorijai“ — 
$5.500, dr. J. Girniaus „Lietuvių filosofijos 
istorijai“ — $4.000, Pr. Naujokaičio „Lie
tuvių literatūros istorijos“ keturiems to
mams — $3.600, dr. P. Skardžiaus „Lietu
vių kalbos rašybos pagrindams“ su žody
nu — $6.000. Turint galvoje lietuvių skai
čių JAV, LF narių galėtų būti žymiai dau
giau. Fondas lėšų yra gavęs ir testamen
tais, ypač iš tų lietuvių, kurie neturi arti
mų giminių. Tačiau pasitaiko ir tokių at
vejų, kai valdžia perima visą palikimą, nes 
velionis nebuvo pasirūpinęs sudaryti tes
tamentą.

DR. K. RUDAITYTĖS PREMIJA

Dr. K. Rudaitytė, mirusi 1971 m. Arizo
noje, testamentu paliko $12.000 JAV Lie
tuvių Fondui kaip premiją geriausiam lais
vojo pasaulio lietuviui rašytojui jos mir
ties metas. Fondo tarybos pirm. dr. K. Am
brazaičio pranešimu, taryba pageidauja, 
kad būtų paskirtos kelios premijos įvai
rioms literatūros sritims 1971 m duomeni
mis. Taryba jau yra patvirtinusi vertinto
jų komisiją, kurią sudaro: pirm. Leonar
das Andriekus, OFM, Alfonsas Nyka-Ni- 
liūnas, dr. Viktorija Skrupskelytė, dr. Rim
vydas Šilbajoris ir Antanas Vaičiulaitis. 
Pirmiausia komisija turės nustatyti premi
jų skaičių bei jų pobūdį, o po to atrinks 
premijų nusipelniusius autorius. Jos nuta
rimai bus tvirtinami JAV Lietuvių Fondo 
tarybos. Visais šių premijų reikalais pra
šoma kreiptis į L. Andriekų, OFM, St 
Anthony's Monastery, Franciscan Fathers, 
Kennebunkport, Maine 04046, USA.

IŠĖJO I PENSIJĄ

Agr. Juozas Galinis, Chicagos universi
teto gėlininkystės vedėjas biologijos de
partamente, nuo lapkričio 8 d. išėjo į pen
siją. Ta proga „The Chicago Maroon“, uni
versiteto laikrašty, buvo atspausdintas Leo 
Alves puikus straipsnelis apie ilgai čia dir
busį J. Galinį. Jis išsireiškia, kad agrono
mijos mokslus J. Galinis yra baigęs 1936 
m. Lietuvoje. Taip pat primena, kad jis 
niekada neatsisakė pagelbėti kitiems 
kad su juo buvo malonu kartu dirbti.

MIRĖ GEN. P. PLECHAVIČIUS
Praėjusių metų gruodžio 19 d. Čikagoje 

mirė buvęs Lietuvos Vietinės Rinktinės va
das gen. P. Plechavičius, sulaukęs 83 m. 
amžiaus. Paskutiniaisiais metais generolas 
Plechavičius sirguliavo ir viešai nebesi- 
reiškė.

NEPATENKINTI PREZ. NIXONU
Žymi JAV ir Kanados lietuvių dalis yra 

nusivylusi prezidentu Nixonu ir mano, kad 
JAV-Sov. Sąjungos bendradarbiavimas yra 
pasiektas Pabaltijo „nurašymo“ kaina.

Žurnalistas Al. Gimantas „Tėviškės Ži
buriuose“ tiesiog Iriausia:

„Įdomu, kaip dabar jaučiasi mūsiškiai 
veiksniai ir specialiai sudaryti komitetai, 
anomis priešrinkiminėmis dienomis taip 
garsiai ir plačiai agitavę mus visus balsuo
ti už prez. Nixoną ir respublikininkų sąra
šą federacinėms ir vietinės reikšmės pa
reigoms. Buvo sudaryta rinkiminė nuotai
ka: jei drįstum balsuoti už demokratų par
tijos kandidatus, tad balsuotum beveik už 
Lietuvos okupacijos pratęsimą. Žinoma, 
neturėta tuo metu jokių blogų intencijų, 
bet šiandien nevienas mūsų jaučiasi buvęs 
suklaidintas.“

NAUJI KUNIGAI
Kardinolas A. Samore gruodžio 23 d. 

įšventino į kunigus du Šv. Kazimiero ko
legijos auklėtinius — Vytautą Volodka ir 
slovaką Tomą Dabovskį. Kun. V. Volodkas 
atvykęs iš okupuotos Lietuvos, jau yra vy
resnio amžiaus, teologijos studijas pradė
jęs Lietuvoje ir tegalėjęs užbaigti Romoje.

„LITUANUS“ ŽURNALAS
„Lituanus“ žurnalo fondas, matyt, dau

giausia pasidarbavus sumaniam administ
ratoriui J‘ Kučėnui, išleido įdomią brošiū
rą anglų kalba, rekomenduodamas žurna
lą užsisakyti naujiems skaitytojams. Iš pa
skelbtų duomenų sužinom, kad „Lituanus“ 
fondas iš viso skaitytojams išsiuntinėjo 16 
milijonų žurnalo puslapių su informacijo
mis apie Lietuvą ir kitas Pabaltijo valsty
bes. žurnalas siuntinėjamas net į 93 pasau
lio valstybes. Paskelbtas ir maždaug 1200 
pavardžių bei Įstaigų sąrašas tu žmonių bei 
institucijų, kurie 1972-73 m. aukomis pa
rėmė žurnalo leidimą. Įdomu, kad tame są
raše užtinkama ir viena kita pavardė iš 
Vilniaus. Brošiūroje rašoma, kad „Litua
nus“ žurnalas yra laukiamas visų tų, ku
rie tiki, kad Lietuva, Latvija ir Estija turi 
pilną teisę būti nepriklausomomis valsty
bėmis, kaip ir visos kitos pasaulyje. Nau
jiems skaitytojams žurnalą galima užsisa
kyti papiginta kaina, už $5 metams, ra-

ir šant: „Lituanus“, P. O. Box 9318, Chicago, 
Ill. 60690, USA.

AUSTRALIJA LIETUVIO AKIMIS
Žemdirbystės instituto vedėjas, agr. 

Antanas Būdvytis lankėsi Australijoje, 
o sugrįžęs, savo įspūdžius paskelbė 
„Tiesoje”. Čia spausdiname būdinges
nes tų įspūdžių ištraukas.

AUTOMOBILIAI IR KRAUTUVĖS

Akį žavi lengvųjų mašinų įvairovė, 
tačiau mąstančio australo tai nedžiugi
na. Susirūpino ir vyriausybė, kaip tą 
įvairovę sumažinti. Automobilių firmų 
daug, kiekviena stengiasi parduoti savo 
prekę, kiekviena sukuria ir aptarnavi
mo tinklą. Statoma daugybė remonto 
įmonių ir benzino stotelių. Pravažiavę 
15 Sidnėjaus kvartalų, suskaičiavome 
20 benzino stotelių, kurios priklausė 8 
firmoms. Tik 13 mašinų matėme iman
čias kurą. Kiekvienoje stotelėje po ke
lis darbuotojus, pasiruošusius nušluos
tyti net ant lango paliktą musės pėdsa
ką. Nors Australija musių nestinga, 
dauguma darbininkų sėdėjo, nuobo
džiavo. Jei konkurencijos dėsnis pade
da kapitalistui didinti darbo našumą 
gamyboje, tai jis atveda į tikrą aklavie
tę, kai reikia pagamintą produktą pa
skirstyti.

Nuobodžiauja ne tik benzino, bet ir 
visų kitų prekių pardavėjai. Bevaikš
tant po begales smulkių krautuvėlių, 
susidarė įspūdis, kad čia abiejose pre
kystalio pusėse stovi po lygiai. Ir ne tai 
svarbiausia, kad kapitalistinė prekyba 
nežino eilių. Jas čia likviduoja kaino
mis. Pavyzdžiui, vaisių sulčių stiklinė 
eilinėje maisto krautuvėje kainuoja 10 

cnt, prie paplūdimio — 20 cnt, o resto
rane jau 50 cnt. Nėra eilių prie teatro, 
nes bilietai kainuoja nuo 5 iki 25 Aus
tralijos dolerių.

ABORIGENAI

Nuo pirmų pažinties su Australija 
dienų stengėmės pamatyti patį seniau
sią jos šeimininką — aborigeną. Paga
liau tik dešimtą kelionės dieną susiti
kome su jais Kanberoje. Puošnioje so
stinės aikštėje, ant vešlios vejos, prieš 
pačius parlamento rūmus pamatėme 
dvi nuo lietaus ir saulės išblukusias pa
lapines. Ironiškas užrašas skelbė, kad 
tai aborigenų ambasada. Pikti čia jau 
pusantrų metų pragyvenusių šeiminin
kų veidai rodė, kad jie apsigyveno ne 
turistų džiaugsmui. Juos atsiuntė tė
vynainiai reikalauti žemės. Tačiau pa
sirodo, kad šiame rečiausiai apgyven
tame žemyne aborigenams skirti žemės 
ir vyriausybė nepajėgia. Visa tinkama 
naudoti žemė jau turi kitus šeiminin
kus. Aborigenai pavėlavo...

Kai pirmi kolonistai — kaliniai buvo 
atgabenti Australjon, čia gyveno apie 
ketvirtis milijono aborigenų. Ateivių 
kasmet gausėjo, o aborigenams teko 
trauktis vis gilyn ir gilyn, į dykumas 
žemyno viduryje, kur dėl karščių ir 
sausrų baltieji negalėjo įsikurti. Nyko 
ir aborigenai, šiandien jų beliko 40 
tūkstančių.

Naujoji E. Vitlemo vadovaujama lei
boristų vyriausybė sukruto ieškoti bū
dų, kaip padaryti aborigenus pilnatei

siais piliečiais. Žada jų vaikams steigti 
mokyklas, ieško mokytojų. Tačiau 
šiuos elementarius pažadus bus neleng
va išpildyti. Daug metų buvo aiškina
ma, kad aborigenas nėra pilnavertis 
žmogus. Mūsų gidė patvirtino, kad 
aborigenų vaikai tokie pat gabūs, kaip 
ir baltųjų, tik jų tėvai gyvena kaip „ur
viniai“. Jie minta moliuskais, driežais, 
kirmėlėmis, nemoka elgtis tarp žmo
nių. Trumpai sakant, tai netinkami 
kandidatai į civilizuotą visuomenę. Be
je, panašiai samprotaujančių inteligen
tų teko sutikti ten ir daugiau. Žiūrint 
iš šio momento pozicijų, jie lyg ir tei
sūs. Tačiau, vertinant aborigenų atsili
kimą istoriškai, nenoromis prisimena 
vienas kolūkio pirmininkas, kuris labai 
nemėgo kiaulių, nes jos dvokia sruto
mis...

ATEIVIAI

Nors ateiviai pradėjo kurtis žalioje 
rytinėje pakrantėje, rojaus jie čia nera
do. Karščiai, didelis nuotolis nuo senos 
kultūros kraštų, tėvynės ilgesys grūdino 
naująjį australą. Jis išmoko kantriai 
dirbti, tvarkyti iš prigimties skurdoką 
aplinką. Todėl šiandien ir mes galime 
iš jų daug ko pasimokyti. Miestiečių 
nameliai labai skiriasi ištaigingumu, 
nes ir kaina svyruoja nuo keliolikos iki 
šimto ir daugiau tūkstančių dolerių. 
Tačiau ir prie paties pigiausio namelio 
nėra šiukšlių. Kiekvienas kampelis ap
sodintas dekoratyviniais krūmais, me
džiais, įrengtos puikios vejos.

Kiekviename didesniame mieste yra 
botanikos sodas. Iš tikrųjų tai gerai su
tvarkytas parkas, atviras kiekvienam 
norinčiam pailsėti.

Australai — dideli savo krašto pa
triotai. Vos tik užkalbini, tuoj klausia, 
kaip patinka jų šalis. Ir nebandyk su
abejoti jos pranašumais, nes turėsi iš
klausyti ištisą paskaitą apie tai, ko dar 
nematei. Gyriau ir aš jų šalį, žmones, 
bet visada neiškęsdavau nepridūręs, 
kad gyventi smagiau Lietuvoj. Šį mano 
priedą gerai suprasdavo Lietuvos išei
viai, o dažnas ir ašarą nubraukdavo. 
Susimąstytų ir seni australai, jei pama
tytų mūsų sraunias upes, liemeningų 
pušų ir baltų berželių miškus, skaid
rius Ignalinos ežerus, niekada iki rau
donumo neišdžiūstančias ganyklas.

APSIRENGIMAS

Išvažiuojant kelionėn, moterys pra
šė nepamiršti įsidėmėti, kaip rengiasi 
aname žemės rutulio gale. Šis prašy
mas man atrodė labai paprastas, nes, 
vos su žmogum susitikęs, pirmiausia ir 
pamatai jo išorę.

Ir vis dėlto papasakoti, kaip rengiasi 
australai, gana keblu, nes buvo sunku 
pamatyti net du vienodai apsirengu
sius. Ne todėl, kad parduotuvės labai 
turtingos, o todėl, kad čia jaunimas 
mažiau, negu mūsiškis, vaikosi įmant
rumo. Australe neima į galvą, jei ji dar 
neturi naujoviškų batų, kurie ir smul
kią koją gali padaryti panašią į dramb
lio. Karštis, dideli atstumai nuo namų 
iki darbavietės verčia dėvėti praktišką 
aprangą, avalynę. Kai saulė pakyla 
statmenai virš galvos ir nuo karščio 
raibsta akys, praktiškiausias tas drabu
žis, kuris mažiau šildo.

Paprasta, pigi apranga būdinga ne 
tik gatvėse, paplūdimy. Kai nuėjome 
paklausyti Melburno simfoninio or

kestro, tai pradžioje kiek nustebome, 
aplink pamatę daug lankytojų, apsiren
gusių taip pat, kaip ir gatvėje. Užėję 
papietauti į paplūdimio restoraną, pa
matėme jame įvairaus amžiaus žmonių 
net su maudymosi kostiumais. Pradžio
je toks praktiškumas atrodė neįparstas, 
o vėliau ėmė patikti.

— Žmogus ne paukštis, rūbai ne 
plunksnos. Rengiamės taip, kaip pato
giau, — atsakydavo australai.

ANGLIJOS ĮTAKA

Australija vystėsi ir dabar tebėra di
delėje Anglijos įtakoje. Neretai susi
durdavome su pabrėžtinu noru išlaikyti 
senas tradicijas. Oklende gyvenome 
.,Royal International“ viešbutyje, ku
rio restorane pietauti galima tik su ka
klaraiščiu. Manau, kad ir tai neilgam, 
nes šis restoranas buvo pats tuščiausias 
iš visų, kuriuose teko pietauti.

Parkuose daug paminklų įvairiems 
imperijos karaliams, o ypač Viktorijai, 
kuriai viešpataujant, Anglija tapo pir
mąja jūrų valstybe. Ir šiandien ant 
Australijos, Zelandijos pinigų tebešvy- 
ti karalienės Elžbietos atvaizdas. Savo
tiškai pagerbta net ir maori karalienė. 
Tiesa, jos buveinė, esanti šiaurinėje 
Naujosios Zelandijos saloje, greičiau 
panaši į farmerio sodybą, bet tik ne į 
karališkus rūmus. Neturi maori kara
lienė ir jokių karališkų teisių, tačiau, 
važiuojant pro šalį, autobusas būtinai 
stabteli, ir gidė nors kelias minutes 
apie ją aiškina. Visa tai primena kai 
kurių miestų aikštėse matytas senoviš
kas karietas. Jos jau seniai nebenaudo
jamos, bet naujoms kartoms turi pri
minti apie savo buvusią didybę.
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DBLS Tarybos pasitarimas
Praeitų metų pabaigoje buvo sušauktas 

DBLS Tarybos ir skyrių atstovų pasitari
mas Bradforde. Įžanginiame žodyje Tary
bos vardu A. Bučys kalbėjo: „Nežiūrint 
nuomonių, kad šitokiuose pasitarimuose ir 
suvažiavimuose nieko naujo nepasakoma 
ir nieko gudraus neišmokstama, vis dėlto, 
laikas nuo laiko reikėtų mums pasikalbė
ti, pasitarti.

Tiesa, mes dažnai esame kalbėję apie 
S-gos veiklos pagyvinimą ir narių verba
vimą, bet reikalas tebėra aktualus dabar 
ir bus ateity. Jei iš vienos pusės jėgos ma
žėja, pasitraukia senieji, tai likusieji tu
rėtume susiglaudinti, ieškoti naujų narių, 
kurie galėtų aktyviai dalyvauti, organizuo
jant lietuvišką veiklą.

Rimtą dėmesį reikėtų kreipti į dar čia 
esamas menines pajėgas, reikėtų jas kvies
ti ir paremti. Reikėtų glaudžiau bendra
darbiauti su Škotijos lietuviais, ypatingai 
su Šv. Cecilijos choru. Kalbama, kad pa
rengimuose nebereikia nusibodusių pa
skaitų, bet jei ir meninių pajėgų nebebus, 
tai kaip tie parengimai atrodytų?

Spaudai brangstant, mūsų finansinės 
įstaigos, kurios turi sukaupusios didoką 
kapitalą, gal dar labiau turėtų pasistengti 
mūsų gyvybinę spaudą paremti, juk tai jų 
pats pagrindinis tikslas; kitaip, tos mūsų 
įstaigos savęs nepateisintų.

PLB Seimo nutarimuose raginama kal
bėti lietuviškai šeimose, steigti ir palaiky
ti mokyklėles ir t. t. Tie nutarimai mus čia 
gal dar labiau liečia, nes mūsų kolonija 
nedidelė ir tęstinumą sunkiau išlaikyti. 
Taigi, reikėtų pasistengti, kad nors pačiam 
jauniausiam atžalynui tektų lietuviškos 
dvasios sulčių.“

Taip atsitiko, kad šis pasitarimas su
šauktas nepalankiomis sąlygomis, benzino 
trūkumas sulaikė pasižadėjusius dalyvau
ti atstovus, bet, vis dėlto, atvyko DBLS 
pirm. J. Alkis, LN B-vės vicepirm. Z. Ju
ras, net iš tolimo Gloucesterio ir artimes
nių skyrių, klubų ir organizacijų pirminin
kai ir atstovai.

Z. Juras pasidalino savo įspūdžiais iš 
PLB seimo, kuriame atstovavo mūsų S-gai. 
Pabrėžė, kad tas atstovavimas buvo vispu
siškai naudingas ir kad tiesioginis S-gai, 
kaip didžiausiai lietuvių organizacijai 
Anglijoje, atstovavimas priimtas PLB sei
me įstatymiškai.

Kai kurie atstovai iškėlė kritišką mintį, 
kad LB Anglijos Krašto Valdyba viena no
rinti atstovauti Anglijos lietuviams. V. Ig- 
nadtis suabejojo, ar tik viena Krašto Val
dyba globojanti Anglijos lietuvių jaunimą? 
Iškeltas faktas, kad jinai apsiėmė suorga
nizuoti ir nuvežti jaunimo šokėjų grupę į 
PL Jaunimo kongresą ir neištęsėjo. Tokius 
įsipareigojimus turėtų pasiimti visos pa
jėgesnės organizacijos kartu.

Su skyrių veikla supažindino: Rochdalės 
sk. pirm. D. Banaitis, Manchesterio sk. 
sekr. K. Steponavičius, Nottinghamo sk. 
pirm. K. Bivainis, Gloucesterio sk. pirm. 
A. Kučinskienė, Bradfordo sk. sekr. A. Gu
das. Paaiškėjo, kad skyriuose rengta mi
nėjimai, paskaitos ir net didesni parengi
mai, pvz., Manchestery „Grandinėlės“ kon
certas ir sąskrydis Bradforde. Rochdalės 
ir Manchesterio skyriai gražiai paminėjo 
savo 25 metų veiklos sukaktį. Pabrėžtas 
Bradfordo skyriaus glaudus bendradarbia
vimas su Vyties klubu.

Manchesterio klubo pirm. V. Bernatavi
čius ir Vyties klubo pirm. S. Grybas pra
nešė, kad klubai veikia labai gerai, tvirtai 
stovi finansiškai ir visokeriopai remia lie
tuvišką veiklą, jaunimą, skautus ir spau
dą. Manchesterio moterų „Rūtos“ vardu 
kalbėjo O. Ramonienė, labiausiai keldama 
jaunimo klausimą.

Besitariant išryškėjo, kad jau reikėtų 
daugiau naudoti parengimuose anglų kal
bą, nes dalis šeimos narių, automatiškai 
pagal įstatus priklausydami S-gai, galėtų 
geriau susipažinti su S-gos ir mūsų reika
lais ir siekiais. Taip pat ir jaunimas galė
tų pasinaudoti ir gal labiau įsijungti į 
veiklą. S-gos pirm. J. Alkis paaiškino, kad 
DBLS įstatai esą jau išversti į anglų kalbą, 
tik reikia juos atspausdinti.

Išaiškėjo, kad nario mokestis vienur 
imamas iš vyrų ir moterų, kitur tik iš vy
rų. Bendrai, nario mokestis neturėtų būti 
veiklos kliūtis, negalinčius sumokėti, sky
rių valdybos nuo mokesčio atleidžia.

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida- ' 
vimus.

Tvirtai pareikšta nuomonė, kad skyriai 
rengs vietinio pobūdžio ir net didesnius 
parengimus, kaip iki šiol, nežiūrint, kad 
yra kalbama, kad tokie renginiai nusibo
dę ir nebeturi tikslo, nes jų atsisakius, 
skyriai iš viso nebeturėtų ką veikti. Taip 
pat rengti vieną plataus masto sąskrydį 
bendromis jėgomis, kaip buvo padaryta 
Bradforde. Šiais metais tokį sąskrydį su
rengti čia pat ir nutarta pavesti Notting
hamo skyriui. Sk. pirm. K. Bivainis tą pa
reigą sutiko priimti. Dar padiskutuota są
skrydžio programa, bet galutinai palikta 
spręsti sąskrydžio rengėjams.

Škotijos lietuvių atstovai į pasitarimą 
negalėjo atvykti, bet esą pareiškę mintį, 
kad būtų labai naudinga tampriau bendra
darbiauti su Anglijos lietuviais. S-gos 
pirm. J. Alkis pasižadėjo parašyti Bellshill 
Instituto pirm. A. Jovarui.

Paliestas Liet. Sodybos klausimas. Iš
reikšta mintis, kad sodyboje, ypatingai pa
vasario šventės metu, būtų surengiama pa
trauklesnė programa, nors J. Alkis čia pat 
išryškino sunkumus: nėra tinkamos salės 
su scena, trūksta sporto ir šokėjų grupių. 
Esą numatoma įrengti didesnę salę, tada 
sąlygos pagerėtų ir būtų galima kas nors 
padaryti. Nepasitenkinimų iškelta ir dau
giau. Jei sodyboje rengiamas koks pobūvis, 
pvz., rudens balius, kad būtų daugiau dė
mesio kreipiama į lietuvius, o ne tik vieti
nius klubo narius.

S-gos pirm. J. Alkis trumpai paaiškino 
apie S-gos ir Centro Valdybos veiklą. Lan
komi skyriai su paskaitomis ir dalyvauja

KANAPE
Kadaise Europoje labai garsėjusi kana

pė paskutiniaisiais laikais vėl nemažai 
linksniuojama spaudoje. Tik, žinoma, dėl 
visai kitokių priežasčių.

Seniau, ypač 18 amžiuje, buvo kovoja
ma dėl kanapės pluošto, be kurio laivinin
kystės plėtimas buvo neįmanomas — Ang
lija turėjo kanapių prekybos monopolį, 
dėl kurio varžėsi su Napoleonu. Sakoma, 
kad net viena iš Amerikos revoliucijos 
priežasčių buvusi kova už laisvę plėsti 
anglų varžoma kanapių auginimą ir pra- 
pramonę.

Pasisėjau kanapėlę tėvelio sodely...

Kanapės (Cannabis) yra šilkmedžių gi
minės dvinamis augalas (vyriškos lyties 
augalai yra kiek mažesni, greičiau subręs
ta, ir žmonės juos vadina plaskanėmis ar 
pleskanėmis). Kanapės yra kilusios iš Azi
jos, bet yra išplitusios visame pasaulyje, o 
ypačiai šiaurinėje Europoje. Jų esama 
įvairių rūšių ir įvairaus dydžio. Vienos la
biau tinka pluošto, o kitos narkotikų — 
hašišo (hash) gamybai.

Lietuvoj kanapės buvo taip pat popu
liarios, kaip ir linai. Beveik kiekvienas 
ūkininkas augino prie namų mažus kana
pių plotus, iš kurių pluošto vydavo virves, 
o iš sėklų spausdavo aliejų, darydavo ka
napių spirgučius ar kanapių pieną. Kana
pė, kaip populiarus augalas, pateko į lie
tuvių liaudies dainas (Pasisėjau kanapė
lę...), šokius, tautosaką. Liaudis tikėjo į jų 
gydomąją galią: musmirėmis apsinuodiju
si katė, įmesta į kanapes, pasveikdavo.

Medicinos literatūroje kanapės pirmą 
kartą pasirodė 2737 m. prieš Kristų. Kini
jos imperatorius šen Nung jas vartojo kaip 
apsisvaiginimo priemonę vaišėse ir religi
nėse apeigose. Tam pačiam tikslui jos bu
vo auginamos ir Indijoje. 19 amžiuje pra
dėta iš kanapių daryti tepalai ir tinktūros 
įvairioms ligoms gydyti ir skausmams su
mažinti. Atsiradus geresniems, vandeny 
tirpstantiems sintetiniams vaistams, kana
pių reikšmė sumažėjo. 1926 m. Anglijoje 
visiškai buvo uždrausta kanapes auginti ir 
vartoti. Amerikoje jos tiesiog buvo ap
šauktos „the killer drug“ (žudantis vais
tas). Kodėl?

Kanapių, ypačiai kai kurių jų rūšių, la
puose, žieduose bei jaunesnėse stiebų da
lyse esama narkotinių medžiagų, stipriai 
veikiančių nervų sistemą, sukeliant haliu
cinacijų, savižudybės maniją, laikinį pa
mišimą, norą žudyti kitus ir kt.

Iš sudžiovintų minėtųjų kanapių dalių 
daromas hašišas, į D. Britaniją daugiau
siai slaptai atgabenamas iš Vid. Rytų ar 
Šiaurinės Afrikos. Hašišas yra ruda; tru- 

ma, kur tik yra reikalas. Labai sunkiai 
sprendžiamas jaunimo klausimas, ir šiuo 
metu patarė ir prašė remti skautus, kaip 
vienintelę lietuvių jaunimo organizaciją 
Anglijoje.

LNB-vės vicepirm. Z. Juras trumpai pa
aiškino Liet. Namų Londone pertvarkymo 
sumanymą. Nuo didesnio namų pertvarky
mo atsisakyta, nes įrengiant modernius 
butus ir kitus patogumus, prisireiktų apie 
ketvirties ar net pusės milijono svarų. Bū
sią žiūrima, kas galima būtų padaryti sa
vais ištekliais ir jėgomis.

Iškeltas LNEį-vės akcijų klausimas. J. 
Alkis paaiškino, kad gera dalis akcijų jau 
esanti S-gos nuosavybėje ir tik dalis pri
vačiose rankose. Į iškeltą lietuvių fondo 
klausimą, J. Alkis taip pat atsakė, kad 
LNB-vės kapitalas jau yra ar galėtų būti 
Anglijos ar Europos lietuvių Fondo bran
duolys. Apie tokio fondo sudarymą esą 
galvojama.

Šie paskutinieji klausimai ne taip leng
vai išsprendžiami. Jie galės būti plačiau 
panagrinėti suvažiaveme Londone.

Padėkota visiems, ypatingai iš toliau at
vykusioms pasitarimo dalyviams. Pasitari
mui pirmininkavo A. Bučys, sekretoriavo 
K. Bivainis.

Pasitarimo dalyviams ir svečiams vaka- 
rienės-užkandžių metu vietos trijulė P. Va- 
sis, J. Adamonis ir J. Bugenis paskaitė ir 
padainavo keletą aktualių-linksmų kuple
tų.

Dalyvavęs

panti medžiaga, panaši į visiems gerai ži
nomas Oxo tabletes. Viena hašišo uncija 
juodoje biržoje kaštuoja apie 15 svarų.

Kartais hašišas tiesiog kramtomas bur
noje. Bet dažniausiai jis yra maišomas į 
tabaką ir tada daromos cigaretės. Užrūkęs 
tokio tabako žmogus iŠ pradžių pasijunta 
laimingas, be rūpesčių, gyvenimas jam at
rodo tarsi lengva muzika... Tokia padėtis 
gali tęstis iki 12 valandų. Įpratus hašišą 
rūkyti, jo dozės pamažu didinamos, o tai 
jau ir iššaukia haliucinacijas ir kitus 
anksčiau minėtus nenormalumus.

Sudėjus į krūvą hašišo ir marijuanos 
(kitas narkotikų turįs augalas) vartoto
jus, D. Britanijoje jau esama -apie vienas 
milijonas rūkytojų. Apie šimtas tūkstan
čių jau yra buvę pagauti narkotikų įtako
je bedarant prasikaltimus ir nubausti. 
JAV rūkančių skaičius šiais metais pasie
kė 24 milijonus, iš kurių 8 milijonai yra 
nuolatiniai narkotikų vartotojai.

Hašišo ir kitų narkotikų vartojimas dau
gelyje valstybių yra draudžiamas. D. Bri
tanijoje jo laikytojas gali būti nubaustas 
iki 5 metų kalėjimo. Panašios bausmės ir 
kanapių augintojams.

Paplitus hašišo vartojimui, atsirado ir 
jo gynėjų. Imta įrodinėti, kad hašišas yra 
niekuo neblogesnis, kaip alkoholis ar ta
bakas. Alkoholis, kaip socialinė būtinybė 
Anglijoje jau vartojamas daugiau kaip du 
tūkstančius metų. D. Britanijoje esama 
apie 5 mil. alkoholikų, iš jų pusė milijono 
nepagydomų, o girtuokliavimo sukeltos li
gos per paskutinius metus patrigubėjo. 
Tabako sukeltas plaučių vėžys pareikalau
ja per metus apie 30.000 aukų.

Visa tai, gal būt, yra tiesa, bet vienos 
blogybės pateisinimas kita, jau pats savai
me nėra labai protingas dalykas. Tuo la
biau, kad į narkotikus daugiausiai metasi 
jaunimas. O svarbiausia, kad ligoniais vir
tę rūkoriai, nebepasitenkina hašišu, ieško 
stipresnių ir pavojingesnių narkotikų, ku
rie dažniausiai be laiko juos pribaigia.

Narkotikų vartotojams gydyti steigia
mos specialios klinikos. Jose klientai gau
na visokeriopą pagalbą ir apsaugomi nuo 
juodosios biržos išnaudotojų. Tokių klini
kų D. Britanijoje šiuo metu jau yra dau
giau kaip 30. Jų lankymas yra savanoriš
kas ir gydymas paremtas abipusiu pasiti
kėjimu.

Pasirodo, kad romantiškoji kanapėlė nė
ra jau toks nekaltas augalas, tinkąs tik pa
spirgintas gavėnioje su bulvėmis valgyti 
arba pančiams nusivyti.

J. Baltm.

Kiiij
„Dirva“ (Nr. 90-1973) kelia lietuviškos 

spaudos ir informacijos svarbą.
„Šiandien negalima įsivaizduoti, kaip at

rodytų lietuvių organizacinis gyvenimas be 
lietuviškų laikraščių. Lietuviškieji laikraš
čiai ne tik atlieka informacinį uždavinį, 
bet taip pat palaiko išsibarsčiusių lietuvių 
tarpusavį ryšį. Nors mūsų laikraščiai lei
džiami ideologiniais ar konfesiniais pa
grindais, bet jie yra lietuviški ir atlieka 
didelį vaidmenį lietuvybės išlaikymo ir 
laisvės atgavimo kovoje.

Vienu ar kitu klausimu tarpusavyje 
laikraščiai ir žurnalai pasiginčyja, bet pa
grindiniais tikslais sutaria ir vieningai re
mia didžiųjų organizacijų pastangas atko
voti Lietuvai nepriklausomybę ir išlaikyti 
tremties lietuvį gyvą.

Šiais klausimais lietuviškoji spauda yra 
vieninga, kaip niekad. Kartais iškyla gin
čų vienu ar kitu klausimu ir, atrodo, kad 
nesutaria dėl pagrindinių tikslų, bet tikru
moje, ginčijamasi tik dėl metodų tiems 
tikslams siekti. Metodai įvairuoja, o pa
grindiniai tikslai nesikeičia. Dėl tokios po
lemikos tik pagyvėja lietuviškoji spauda 
ir parodo jos stiprybę. Vienodai galvoti ir 
rašyti verčia tik totalistiniai kraštai, ku
rie nepakenčia nei kritikos, nei kitaip ma
nančių. Laisva spauda klausimus pagvil
dena vispusiškai ir išryškina geriausius 
ėjimus.“

„Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 21) dr. P. 
Mačiulis aiškina, kodėl vysk. Pr. Karevi
čius nebuvo paskirtas arkivyskupu- metro

LIETUVOJE
SUIMTI TRYS GYVENTOJAI

„Gimtasis kraštas“ rašo, kad Lietuvoje 
už nelegalių leidinių spausdinimą ir plati
nimą buvo suimti Petras Pluiva-Plumpa, 
Povilas Petronis ir Jonas Stašaitis.

„PONAS TADAS“ LIETUVIŠKAI

Adomo Mickevičiaus 175 m. gimimo pro
ga Just. Marcinkevičius išvertė į lietuvių 
kalbą jo poemą „Poną Tadą“. Tai jau ne
be pirmas „Pono Tado“ vertimas.

NAUJA KNYGA
„Gintaro“ leidykla išleido anglų kalba 

Juozo Maniušio knygą, pavadintą „Soviet 
Lithuania, Economy and Culture“. Anks
čiau ta pati knyga buvo išleista lietuvių ir 
rusų kalbomis.

S. BRUNDZAI ANTROJI VIETA
Prof. K. Brundzos sūnus, Stasys Brun- 

dza „Rusų žiemos“ automobilių lenktynėse 
laimėjo antrąją vietą. Jo vairuotas auto
mobilis — Moskvičius 412.

KUN. ŽITKUI 80 METŲ
Rašytojui kun. K. Žitkui (Vincui Sto

niui) suėjo 80 metų. Jo kūryba pasižymė
jo švelniu lyriškumu ir buvo anuo metu 
labai mėgiama. V. Stonio sukurtoji „Gra
žių dainelių daug girdėjau“ dėl savo po
puliarumo buvo ir tebėra laikoma liaudies 
daina. Moksleivių tarpe jis buvo pagarsė
jęs už savo posakį — „Sukursime Lietuvą 
kad ir mažą, bet gražią“.

šiuo metu kun. Žitkus, kaip altarista, gy
vena Vilijampolėje.

I. SIMONAITYTĖ APIE DONELAITĮ
Kristijono Donelaičio 260-jų gimimo me

tinių proga Klaipėdoje pastatytas jam pa
minklas. Ta proga rašytoja Ieva Simonai
tytė rašo:

„Kristijoną Donelaitį aš vaizduojuosi 
kaip tikrą būrą, o tikri būrai tai buvo klai
pėdiškiai lietuvninkai. Toks buvo mano te
tėnas Dudjonis. Jis buvo labai lietuviško 
veido ir labai gražus. Deja, niekas tuomet 
nuotraukų nedarė... Kai mirė Dudjonis ir 
gulėjo grabe baltai apklotas, viena ranka 
laisva, kai aš įėjau į tą patalpą, tai pama
čiau jo tikrąjį grožį. Tas veidas kilnus, 
kakta, nosis, smakras — lygūs. Kai gyvas 
buvo, ir apšepęs būdavo, ir nesiskųsdavo.

Šitoks, galvojau, galėjo būti ir Donelai
tis miręs.

Dudjonis temokėjo tik klumpes dirbt, o 
Donelaitis hegzametrus rašė. Parašė kny
gą, ir tokią, kuri pagarsėjo per visą pasau
lį.“

V. DAUNORA APIE SAVO KONCERTUS 
„Praėjusiais metais sukūriau dar vieną 

vaidmenį Maskvos Didžiajame teatre — 
Balaną M. Glinkos operoje „Ruslanas ir 
Liudmila“. Šia opera prasidėjo ir baigėsi 
Maskvos Didžiojo teatro trupės gastrolės 
Italijoje, Milano La Skaloje. Teko dainuoti 
šešiuose spektakliuose. Buvo labai malonu 
sutikti senus draugus Milane, kur prabėgo 
dveji stažuotės metai... Su Didžiojo teatro 
trupe pabuvojau Čekoslovakijoje — Pra
hos ir Brao teatruose dainavau Dž. Puši
nio „Toskoje“. Tik grįžęs iš Milano, vos 
dieną pabuvęs namie, pirmą kartą išvykau 
į VFR; Hamburgo operoje pasirodžiau su 
Hercogo vaidmeniu Dž. Verdžio „Travia-

Gulsčiai: 1. Pasiskelbęs vesiantis. 6. Duo
nos gabalas. 7. Šviečiamas prietaisas. 9. 
Nesveikata. 10. Kartis vištoms tupėti. 11. 
Pyragaičių rūšis.

Statmenai: 2. Tėvo brolis. 3. Odos liga. 
4. Žemaitijos miestelis. 5. Dvasiškio laips
nis. 8. Moters vardas. 10. Duonos kepimo 
įrankis.

GALVOSŪKIO NR. 22 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Aritmetika. 6. Idėja. 7. Ug

nis. 9. Bėda. 10. Kalva. 11. Naumiestis.
Statmenai: 2. Mina. 3. Kamanė. 4. Titna

gas. 5. Šiauliai. 8. Nevada. 10. Kame.

rasoi
politu ir pakeltas į kardinolus.

„Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, 
faktiškai teturėjo vieną Žemaičių vyskupi
ją. Tautos atgimimo laikais ji turėjo vieną 
ryškų karį — vyskupą Motiejų Valančių. 
1914 m. rudenį Berlyne po operacijos mirė 
vyskupas M. Girtautas, kuris nei tautoje, 
nei Katalikų Bendrijoje Lietuvoje niekuo 
nepasižymėjo. Suprantama, ir Vatikano 
kurijos akių į save neatkreipė. Vysk. Gir
tautu! mirus, Vatikanas Žemaičių vysku
pu paskyrė buvusį Petrapilio Dvasinės 
Akademijos profesorių ir ilgametį Pavol- 
gio vokiečių kolonijos kapelioną Pranciškų 
Karevičių, mosėdiškį žemaitį. Jis pirmuo
ju savo pamokslu Kauno katedroje atvirai 
ir aiškiai atsiribojo nuo lenkų bei lenkuo
jančių dvasiškių likučių. Tai sukėlė audrą 
ne tik tarp Lietuvos lenkų, bet ir lenkų 
įstaigose Romoje bei Vatikano kurijoj. Juk 
lenkai visur įsiskverbia, jei tai liečia vie
nokį ar kitokį lenkišką klausimą.

Dabar kiekvienam aišku, kodėl ir po de
šimties metų vyskupavimo, kai buvo su
daryta Lietuvos bažnytinė provincija ir 
Kauno vyskupija buvo pakelta į arkivys
kupiją, nauju arkivyskupu-metropolitu bu
vo paskirtas šv. Rašto vertėjas prof. Juo
zas Skvireckas, o ne vyskupas Pr. Karevi
čius. Pastarasis tai gerai suprato ir, nusi
lenkęs popiežiaus autoritetui, tyliai įstojo 
į marijonų vienuolyną, kur po kelių metų 
ir užmerkė akis... Jei ne lenkų in try gos 
prieš jį, Vatikano kurijai, rodos, būtų de
rėję pasiūlyti vysk. Pr. Karevičių kandida
tu į kardinolus.“ 

toje“. Gastrolės buvo sėkmingos. Po spek
taklio, kaip recenzentai suskaičiavo, pu
blikai nusilenkti ėjome 17 kartų...

Berlyno Valstybinėje operoje dažniau
siai dainuoju su Ana Tomova, Izabele Na
ve. (Įdomu, kad Hamburge įvykusiuose 
spektakliuose dalyvavo Romos bei Barse
lonos operų primarijai, solistas iš Los An- 
dželo.) O soliniuose koncertuose partnere 
visada būna mano žmona Žaneta. Svar
biausiais laikau savo koncertus Maskvos 
konservatorijos Didžiojoje salėje ir mūsų 
filharmonijoje.

Šiais metais dainuosiu Dž. Verdžio 
„Aidoje“, kovo mėnesį laukia Š. Guno 
„Fausto" premjera Maskvos Didžiajame ir 
vaidmuo V. Klovos operoje „Avė vita“. 
Gegužės mėnesį, kaip paprastai, su žmona 
koncertuosime filharmonijos salėje. Tai 
bus 200-asis solinis koncertas...“

„L. ir M.“

RADIJO PROPAGANDA
S. Vilkas „Tiesoje“ skelbia, kad antiso- 

vietinė įvairių šalių propaganda siekia 200 
valandų per savaitę. „Laisvės“ programa 
turinti 17 siųstuvų, „Laisvoji Europa“ — 
32. Be to, dar veikia Amerikos Balsas. 
Deutsche Welle, BBC, Pekino ir Izraelio 
balsai.

A. Solženitsynas, P. Sacharovas ir kiti 
atžagareiviai dabar vaidiną svarbų vaid
menį antitarybinėje radijo propagandoje.

TRAKAI PAŠTO ŽENKLE
Sov. Sąjungos paštas išleido naują paš

to ženklą iš serijos „TSRS architektūros ir 
istorijos paminklai“. Jame vaizduojama 
Trakų pilis. Paaiškinamasis tekstas iš
spausdintas rusų ir lietuvių kalba.

Tai antrasis 1973 m. išleistas Lietuvai 
skirtas ženklas. Pirmasis išėjo Vilniaus 
650-ųjų metinių proga. Iš viso Sov. Sąjun
goje esą išleista 22 ženklai lietuviška te
matika.
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DĖL „SEKMADIENIO RIMČIAI“
Ligšiolinis „Sekmadienio Rimčiai“ skil

ties autorius (A. J. S.) dėl sveikatos atsi
sakė nuo šių metų pradžios toliau rašyti. 
Buvo daromi žygiai surasti „Sekmadienio 
Rimčiai“ naują vedėją, bet iki šiol nepasi
sekė. Kai tik atsiras naujas religinių 
straipsnelių autorius, skiltis vėl bus atgai
vinta.

Ta proga dėkojame buvusiajam „Sekma- 
dieno Rimčiai“ skilties vedėjui A. J. S. už 
jo ilgą ir labai rūpestingą darbą.

Redakcija
AUKOS

Atsilygindami už „E. Lietuvį“ ir Nidos 
klubo knygas, lietuviškai spaudai paremti 
aukojo:

J. Liudžius — 8.25 sv.: A. Makutėnas — 
2.25 sv.; P. Miliauskas ir P. Pupalaigis — 
po 0.75 sv.; J. Žalys, B. Banys ir J. Pakal
nis — po 0.50 sv.; P. Matulevičius, P. Lau- 
rušonis, A. Barnauskas, J. Varaškevičius, 
V. Valentukevičius, J. Pustila, T. Krivic
kas, S. Levinskas, M. Talkačauskas ir B. 
Šliogeris — po 0.25 sv.; V. Rudys — 1.90 sv.

•••
Tautos Fondui aukojo: Z. Šalkauskas — 

1.50 sv.

LONDONAS
VASARIO 16-TOSIOS MINĖJIMAS

Minėjimą rengia D. B. Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdyba š. m. vasario 
16 dieną.

Minėjimas bus Sporto ir Socialinio klu
bo salėje, 345a Victoria Park Road, Lon
don, E9.

Minėjimo pradžia ir programa bus pa
skelbta vėliau.

•••
Nepriklausomybės šventės pamaldos Lie

tuvių Šv. Kazimiero Bažnyčioje bus vasa
rio mėn. 17 d., 11 vai. ryto.

SVEČIAI IŠ JAV KRIKŠTYNOSE
Kalėdų proga buvo atvykę iš JAV Balti- 

morės miesto lietuviai — Remigijus Bal
čiūnas su savo žmona Danute Drazdyte- 
Balčiūniene ir žmonos seserim Aldona D. 
Drazdyte, o taip pat Eugenija Drazdienė.

Gruodžio 29 d. Lietuvių bažnyčioje Lon
done buvo pakrikštytas šeimos pirmgimis 
Adrijonas Eugenijus Cornish, Mykolo T. 
Cornish (Drazdytės) sūnus. Krikšto tėvai 
buvo R. Balčiūnas ir D. Balčiūnienė. My
kolas T. Cornish yra anglas advokatas, o 
jo žmona mokytoja, atvykusi iš Amerikos 
ir dirbanti amerikiečių mokykloje Londo
ne. Šeima gyvena savo namuose Ilforde. 
Essex.

Po krikšto apeigų bažnyčioje, Comish 
šeima suruošė jaukų priėmimą svečiams 
ir savo draugams.

Svečiai taip pat dalyvavo Bernelių Mi
šiose Lietuvių bažnyčioje ir gėrėjosi gra
žiu choro giedojimu.

PADEDA SPAUSTUVĖJE
Nidos spaustuvėje šiuo metu padeda su

manus ir energingas jaunuolis, 'kanadietis 
Algis Ptašinskas.

Pažymėtina, kad šis jaunas vyras gražiai 
kalba lietuviškai, o taip pat angliškai ir 
prancūziškai.

Jo brolis, Vytas Ptašinskas, tarnauja 
Kanados kariuomenėje. Praėjęs pagrindinį 
karininko apmokymą, pakeltas į leitenanto 
laipsnį. Ptašinskų šeima gyvena Montrea- 
lyje.

SPAUDOS BALIUS
Šiais metais spaudos balius žada būti 

ypatingai šaunus. Meistrai per ištisas die
nas baladojasi, ruošdami tam vakarui dar 
vieną didelį kambarį ir specialų bufetą. 
Tad vietos visiems užteks.

S. Ruseckienė, su kulinarijos eksperto P. 
Rusecko pagalba, žada aprūpinti skaniais 
ir nebrangiais patiekalais, o K. Makūnas 
jau iš anksto ritinąs! alaus statines...

Loterija taip pat žada būti gera. Bilietus 
£

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos balius
H ĮVYKS SAUSIO 26 d., ŠEŠTADIENĮ, 

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PU 

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties 

Gros puiki muzika Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel 01-727 2470

platins nepamainoma pardavimo specialis
tė B. Namajuškienė. K. Makūnas su padė
jėjais jau peša antį, E. Bliūdžiūtė kepa 
minkštą tortą, o B. Snabaitienė atgabens 
ne tik vertingų dovanų loterijai, bet ir pil
ną autobusą svečių...

Taigi spaudos balius žada būti geras. Jis 
įvyksta tik vieną kartą metuose, ir gailė
sis tas, kuris jame neapsilankys.

NOTTINQHAMAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Nottinghamo DBLS skyrius vasario 9 d. 
6.30 vai., šeštadienį, ukrainiečių salėje (30 
Bentinck Rd.) ruošia Nepriklausomybės 
šventės minėjimą.

Programoje paskaita ir meninė dalis, ku
rią atliks solistė Birutė Valterienė. Taip 
pat prisideda ir vietos mininės pajėgos.

Po programos — šokiai, loterija ir alutis 
su puta. Gros geras orkestras.

Kviečiame tautiečius iš arti ir toli apsi
lankyti mūsų šventėje.

Programa prasidės punktualiai nurody
tu laiku.

. Skyriaus Valdyba

AUKSINĖS SUKAKTUVĖS
Seniesiems metams atsisveikinant ir jau

niesiems besibeldžiant į duris, gruodžio 30 
d., Lietuvių Židinyje Nottinghame, Jonas 
ir Teofilė Bakaičiai paminėjo savo katali
kiškos, lietuviškos moterystės 50 metų su
kaktį.

Abu jubiliatai, būdami vos aštuonių me
tų amžiaus, tapo našlaičiais. Tačiau šis 
žiaurus likimo smūgis jų nepalaužė. Prie
šingai, jų gyvenimo žingsniai yra atžymėti 
krikščioniškos dvasinės drąsos antspaudu. 
Blaškomi po Prūsus ir kitas Vokietijos vie
tas, jie neužmiršo lietuviško dosnumo ir 
nuoširdumo bei meilės paliktai tėvynei. Tą 
dvasią jie atsivežė ir į Angliją. Sunku yra 
įsivaizduoti bet kokį aktualesnį religinį, 
tautini ar visuomeninį reikalą, kurio gar
bingieji mūsų patriarchai nebūtų parėmę. 
Net ir šiandien, pasiekę auksinius gyveni
mo rudens metus, jie dirba, triūsia, visur 
prisideda.

Religinės Jubiliejaus apeigos įvyko Liet. 
Židinio Aušros Vartų Marijos koplytėlėje. 
Kun. St. Matulis, MIC, ir kun. A. Geryba 
atlaikė dvejas šv. Mišias, palaimino žiedus, 
įteikė sukaktuvininkams simbolines, kry
žiais papuoštas, lazdeles. Kun. Matulis pa
sakė atitinkamą pamokslą, liečiantį šios 
progos iškilmingumą ir šeimos svarbą bei 
šventumą. Svetimšalis solistas pagiedojo 
Avė Maria. Jubiliatė kilniai atrodė tauti
niuose rūbuose.

Sekė kuklus, bet šiltas ir nuoširdus pri
ėmimas Židinyje. Čia daug darbo įdėjo ir 
geros valios parodė mūsų moterys, pare
miamos kitų organizacijų. Visa aplinka 
buvo persunkta meile jubiliatams ir jų 
gausių gerų darbų įvertinimu. Dr. St. Kuz
minskas įteikė visų organizacijų vardu do
vaną — laikrodį ir pasakė jautrią kalbą. 
Visus savo sąmoju pralinksmino Z. Juras. 
Moterų vardu Sveikino E. Vainorienė, 
DBLS skyriaus — K. Bivainis, Anglijos 
Liet. Katalikų Bendrijos — P. Makūnas ir 
J. Zokas. Visos kalbos pabrėžė Bakaičių 
didelius nuopelnus, jų pasiaukojimą ir dos
numą. Kun. St. Matulis perskaitė sveikini
mus ir telegramas, perdavė Šv. Tėvo par- 
laiminimą ir Anglijos Liet. Kat. Bendrijos 
diplomą, Suteiklialntį jubiliatams) garbės 
narystę.

Paminėjimas, kaip ir tinka, praėjo jaut
rioje, šeimyniškoje dvasioje. Norisi padė
koti rengėjams už tą tikrai užsitarnautą 
taurios lietuviškos šeimos pagerbimą ir 
palinkėti gerbiamiems ir brangiems su- 
kaktuviningams geros sveikatėlės ir viso
keriopos Dievo palaimos.

A. G.

PAIEŠKOJIMAS

Ieškomas Adolfas Zubė, kilęs iš Mosė
džio vlsč., Kretingos apskr., iki 1958 m. gy
venęs Anglijoje.

Rašyti: B. Poška, 9 Bralorne Cr„ Toron
to M6S 4RI, Canada.
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COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
DBLS Coventrio skyriaus valdyba vasa

rio 16 d. 6 vai. vak. Lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia bendrą Coventrio, Birminghamo ir 
Wolverhamptono skyrių
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 

Minėjimą.
Tos dienos proga paskaitą skaitys kun. 

A. Geryba. Meninę dalį — daina ir kanklė
mis, atliks E. Vainorienės grupė.

Šokiams gros E. Dragūno vadovaujamas 
orkestras iki 1 vai. ryto. Baras su įvairiais 
gėrimais ir užkandžiais veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai prašo
me gausiai atsilankyti.

Programos pradžia 7 vai. vak. Prašom 
nesi vėluoti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 27 d., sekmadienį, 2.30 vai. p. p., 
šaukiamas Vyties klubo narių metinis 

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje pranešimai, rinkimai ir 

t. t.
Visi nariai kviečiami dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

DERBY
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Š. m. vasario mėn. 9 d. DBLS-gos Derby 
Skyrius rengia didesnio masto iškilmingą 
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 
sukakties

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks erdvioj „Grand Stand“ 

viešbučio salėje Nottingham Rd., Derby, 
6.30 vai. vakaro. Programoje DBLS-gos 
pirm. J. Alkio paskaita, kitų tautybių at
stovų sveikinimai ir kt. Po oficialiosios da
lies bus įdomi ir graži meninė programa, 
kuri neskelbiama iki minėjimo vakaro. 
Tačiau galima pasakyti, kad ji bus tikrai 
įdomi. Po to, vėliau bus šokiai ir pasilinks
minimas iki vėlaus vakaro.

Be to, bus surengta graži ir vertinga lie
tuvių meno ir skautiškos spaudos parodė
lė, su daug ir įvairių eksponatų.

Į minėjimą taip pat atvyks vietos spau
dos ir visuomenės asmenys.

Visus tautiečius bei svečius, iš arti ir to
li, maloniai kviečiame gausiai į minėjimą 
atvykti — esame tikri, kad neapsivilsite. 
Žinant derbiškių parengimus, galima už
tikrinti, kad linksmai praleisite vakarą 
derbiškių tarpe. Tad vasario 9 d. visi pas 
mus į Derby.

Sk. Valdyba
WIDNES

MIRĖ PETRAS KARALIUS
Sausio 3 d. mirė vienas iš pačių senųjų 

ateivių lietuvis Petras Karalius, 82 metų 
amžiaus. Gimęs 1891 metais, Valejiškių 
kaime, Paežerėlių vis., Šakių aps.

Petras pirmiausia atvyko į Vokietiją, ten 
padirbęs keletą metų, 1914 m. išvyko į 
Angliją ir apsigyveno Widnes miestelyje, 
kuriame buvo didžiulė chemikalų pramo
nė. Taip jis daugiausia ir dirbo ICI fabri
kuose.

Tais laikais šioje kolonijoje gyveno arti 
50 lietuvių šeimų ir nemažas skaičius vien
gungių vyrų. Šiuo laiku yra dar gyvos dvi 
lietuvės moterys — Steponavičienė ir 
Rukštienė, irgi maždaug po 80 metų am
žiaus.

Anų. Gaidelis

VOKIETIJA
ADVENTINIS POBŪVIS

Bremene 1973 m. gruodžio mėn. 16 d. 
įvyko lietuvių katalikų pamaldos ir adven
tinis pobūvis. Koncelebracines mišias at
našavo dek. V. Šarka ir kun. P. Girčius, 
kuris pasakė taip pat pritaikintą pamoks
lą. Po pamaldų čia pat esančiame salione 
prie gražiai padengto stalo susėdo daly
viai valgyti adventinės agapės. Dek. V. 
Šarka kalbėjo apie lietuviškus papročius, 
kuriuos reikia svetur palaikyti, nes tai pri
sideda prie lietuvybės išlaikymo. Po po
būvio jis dalyvius apdovanojo plokštelė
mis, spauda ir saldumynais. Prisimintina, 
kad po karo per Bremen-Grohn stovyklą 
daug lietuvių ir kitataučių išemigravo į 
užjūrius. Tuo laiku čia kapelionavo kun. 
V. Šarka, kuris daug kam padėjo emigra
ciniuose reikaluose. Vėliau kun. V. šarka 
išsikėlė į Hamburgą, kame ir dabar tebe
gyvena. Kai i Bremeną vėl atsikėlė gyven
ti lietuviai iš įvairių vietų, ypač Wehneno 
stovyklos, tai vėl atsirado reikalas turėti 
lietuviškas pamaldas. Lietuviškoms pamal
doms buvo surasta labai patogi vieta: Bre
men, Schwachhauser Heerstrasse 156, St. 
Elisabeth Haus. Čia dabar retkarčiais su
sitinka lietuviai ne tik iš Bremeno, bet ir 
iš aplinkinių vietovių.

KŪČIOS VECHTOJE
St. Hedwig-Stift, 1973 m. gruodžio 24 d. 

vakare buvo suruoštas Kūčių stalas, prie 
kurio susirinko seneliai, gyveną toje prie
glaudoje. Kūčių evangeliją sugiedojo ir 
paaiškinantį žodį tarė kun. P. Girčius. Po 
to visi bendrai pasimeldė ir, laužydami 

plotkeles, pradėjo vakarieniauti. Kalėdų 
rytą koplyčioje buvo Bernelių Mišios, per 
kurias seneliai sutartinai giedojo kalėdi
nes giesmes. Pažymėtina, kad lietuvių se
nelių skaičius toje prieglaudoje labai su
mažėjo. 1973 m. gruodžio 19 d. čia mirė 
Juozas Bančkus, sulaukęs 86 m. amžiaus; 
buvo gimęs Kukoraičių km., Kretingos 
apskr. Laidotuvėse dalyvavo jo vaikai, gy
veną Vokietijoje, ir prieglaudos gyvento
jai. Laidojimo apeigas atliko kun. P. Gir- 
čius. Tarp kitų prieglaudoje gyvena du lie
tuviai kūrėjai savanoriai: Antanas Janu
lis ir Stasys Kundrotas, o taip pat ir pasi
žymėjęs medžio drožinėtojas Stasys Motu
zas. I tą prieglaudą, kuri dabar atnaujina
ma dr didinama, priimami gyventi lietu
viai iš visos Vokietijos. Prašymus galima 
rašyti šiuo adresu: Erhrw. Schw. Oberin, 
St. Hedwig-Stitt, 2848 Vechta, Landwehr- 
str. 1.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Osnabruecke 1974 m. sausio mėn. 1 d., 

per Naujus Metus, įvyko lietuviškas susi
rinkimas, kurį sušaukė apylinkės valdyba. 
Iš ryto 10 vai. buvo Kloster Nette koply
čioje pamaldos, kurias atlaikė ir pamoks
lą pasakė kun. P. Girčius. Per pamaldas 
visi tautiečiai giedojo šventines giesmes, 
vargonėliais palydint seselei Jordanai, ku
ri jau eilę metų patarnauja lietuviams. Po 
pamaldų vienuolyno salėje įvyko tautiečių 
susitikimas prie vaišių stalo, kurį paruošė 
seselės. Šventinę nuotaiką didino gražiai 
papuošta eglutė ir prakartėlė, Sueigą ati
darė apyl. pirm. V. žaliukas, kviesdamas 
visus sugiedoti Tautos himną. Paskui pa
sirodė Kalėdų senelis su dovanų maišu ir, 
vaikučiams deklamuojant eilėraščius, išda
lino dovanas. Tautiečiai, pasistiprinę už
kandžiais, pradėjo dainuoti tautines dai
nas, prisimindami tolimą ir seniai matytą 
savo tėvynę. Kalėdinei eglutei dovanos bu
vo gautos iš Balfo, vokiečių valdžios ir 
vyskupijos. Nuoširdi padėka priklauso 
tiems, kurie nepamiršta tėvynės netekusių 
suvargusių išeivių.

SVARSTYTI AUKLĖJIMO KLAUSIMAI
Bendras mokinių tėvų, mokytojų, Peda

goginė komisijos, internatų vedėjų, moki
nių komiteto ir Kuratorijos valdybos po
sėdis įvyko š. m. gruodžio 8 d. Romuvoje. 
Posėdis pradėtas 14 vai. pilies salėje. Pir
mininkavo gyd. V. Bylaitis, sekretoriavo 
P. Jurgauskienė. Per tris su viršum valan
dos buvo apsvarstytas Tėvų komiteto š. m. 
rugsėjo 2 d. aplinkraštis, kuriame išreikšti 
tėvų pageidavimai. Kai kurie tėvai savo 
samprotavimus auklėjimo klausimais reiš
kė žodžiu. Atsakinėjo ir aiškino gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius ir mokytojai. 
Slaptu balsavimu išrinktas naujas tėvų ko
mitetas, kurį dabar sudaro gyd. V. Bylai
tis, P. Jurgauskienė ir dr. St. Sereika.

BENDRABUČIO STATYBA

Lapkričio 27 d. Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius, Kuratorijos val
dybos iždininkas J. Barasas ir Kuratorijos 
narys tėvas A. Bernatonis lankėsi pas nau
jąjį Vidaus reikalų ministerijos užsienie
čiams pabėgėliams skyriaus vedėją dr. 
Hans Schulz-Vanselow. Kalbėtasi finansi
nės paramos pakėlimo reikalu ir berniukų 
bendrabučio statybos klausimu. Išaiškėjo, 
kad Feder. Vokietijos vyriausybė šiuo me
tu nepramato skirti lėšų bendrabučio sta
tybai.

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

Monsūniniai potvyniai

„Vanduo pilasi iš dangaus!“, bėgdamas 
iš lauko į vidų, šaukė išsigandęs septyne- 
rių metų vaikas. „Matyt, kažkas užmiršo 
užsukti vandens kranus!“

Motina turėjo daug vargo suraminti vai
ką, savo gyvenime nemačiusį lietaus, ir iš
aiškinti, iš kur tas vanduo „pilasi“. Tai 
buvo, kai ilgasis sausros periodas buvo 
nutrauktas staigaus lietaus.

Ir šiuo metu vanduo pilasi iš dangaus. 
Prasidėjo monsūniniai lietūs. Monsūnų pe
riodas Australijoj prasideda gruodžio mėn. 
ir baigiasi kovo. Ypatingai stiprios liūtys 
ištiko šiaurės Queenslandą ir NSW vaka
rinę dalį. Upių vagos, retai kada turėjusios 
vandens, be paliovos lyjant, prisipildė, pa
kilo 20-30 pėdų ir plačiai išsiliejo. Didžiu
liai plotai, 160 X 100 km ir daugiau, pa
virto jūromis arba klampiomis pelkėmis. 
Keliai užlieti, vietomis geležinkelio bėgiai 
išardyti, šiaurės ekspresas sustojo, kelei
viai išsiskirstė pas artimiausius gyvento
jus Werris Creek. Keliolika miestelių, su 
5-10 tūkst. gyventojų, liko atskirti. Gatvės 
virto upėmis 6-7 pėdų gylio. Vanduo apsė
mė namus.

Miestelių gyventojai susikrovė judomą- 
jį turtą ant pastogių, krautuvės bando iš
gelbėti turimas prekes. O patys, sulipę į 
antrą aukštą ar ant stogų, seka baisią ma
sę tamsaus vandens.

Dideliame pavojuje atsidūrė žemesnių
jų vietų farmos. Policija išleido atsišauki
mą į tautą nevažiuoti į šiaurę, kur jau pu
sė teritorijos užlieta, o lietaus laukiama 
dar daugiau.

Nelaimingų atsitikimų daug. Charakte
ringas yra Richards šeimos nuotykis. Grįž
tant į farmą, vanduo atkirto kelią. Motina 
su 18 metų sūnumi, palikę mašinoje pen

„Britanijos Lietuvis“,
1949 m. sausio 21 d.

— Į Londoną iš Vokietijos vėl atvyko 
koncertuoti lietuviai solistai A. Dambraus
kaitė, A. Kalvaitytė, S. Baranauskas, I. 
Nauragis ir prof. V. Jakubėnas. Nuotrau
koje jie visi atrodo tokie jauni ir žvalūs.

— Coventrio skyrius, Jono Matulionio 
vadovaujamas, sudarė chorą ir taut, šokių 
grupę. Chorui, kuris koncertavo net per 
BBC, vadovauja Džekčiorius, o taut, šokių 
grupei — VI. Dargis. Neliko jau nei choro, 
nei taut, šokių grupės...

— Į Argentiną iš Anglijos išvykęs L. 
Kančauskas rašo, kad lietuviai neskubėtų 
palikti šitos salos. Argentinoje jis radęs 
labai blogas sąlygas, nors darbų esą pa- 
Kankamai. Jo laiško išvada — jeigu jau 
turite stogą virš savo galvos, neskubėkite 
jo palikti.

NAUJOS KNYGOS
Algis Rukšėnas — DAY OF SHAME. 

The truth about the murderous happenings 
aboard the Cutter Vigilant during the Rus
sian-American confrontation off Marth'as 
Vineyard. Tai dokumentalinis veikalas 
anglų kalboje apie Simo Kudirkos išdavi
mą sovietams. Knyga iliustruota, 360 psl., 
kietais apdarais. Kaina — £4.00.

J. Kralikauskas — TAUTVILĄ, istorinis 
romanas apie žmogų, kuris savo tėvynėje 
yra laikomas priešu... Išleido Lietuviškos 
Knygos Klubas. 206 psl. Knygos kaina 
£2.05.

J. Jakštas ir J. A. Račkauskas — LIE
TUVIŲ TAUTOS PRAEITIS, IH-čias to
mas. 170 psl. Kaina £2.50.

J. Jankus — UŽKANDIS. Pasakojimai, 
8 atskiri, įdomūs pasakojimai. 216 psl. 
Knygos kaina £2.00.

Persiuntimo išlados įskaitytos į knygų 
kainą, šios ir kitos knygos gaunamos:

DAINORA, 14 Priory Rd. Kew, Surrey.
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HALIFAXE — sausio 27 d., 1 v. p. p. St. 

Columbia bažn.
BRADFORDE — vasario 3 d., 12.30 v.
COVENTRYJE — sausio 27 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's.
NOTTINGHAME — sausio 27 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
WOLVERHAMPTONE — vasario 3 d., 11 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NOTTINGHAME — vasario 3 d., 11.15 val., 
Liet. Židinyje.

LEICESTERYJE — vasario 10 d., 12 vai., 
Sacred Heart, Mere Rd.

NOTTINGHAME — vasario 10 d„ 11.15 
vai., Liet, židinyje.

MANCHESTER — sausio 27 d., 11 vai.
ECCLES — vasario 10 d., 12.15 vai.

ktus mažesnius vaikus, išsitepę storu 
sluoksniu purvo apsaugai nuo moskitų, 
išėjo ieškoti pagalbos. Per vandenį ir pur
vą nuėjus 15 km, motina nebepajėgė to
liau eiti. Sūnus ėjo vienas toliau. Jis nuėjo 
dar 10 km. Kai jau buvo visai netekęs jė
gų, jį pamatė malūnsparnis, kuris tos šei
mos ieškojo. Visi buvo išgelbėti.

Farmeriai, anksčiau įspėti dėl galimų 
potvynių, galvijus ir avis perkėlė į aukš
tesnes vietas. Nežiūrint tai, šimtai žūsta 
kas dieną. Vienas farmeris nustojo 12 
tūkst. avių, kitas 1.200 veislinių merinų. 
Daug nunešė srovė, dar daugiau prigėrė 
klampynėse. Užlietų medvilnės, daržovių 
ir kviečių laukų nuostoliai skaičiuojami 
milijonais, taip kaip ir nuostoliai gyvulių, 
judomo ir nejudomo turto.

Trūksta geriamo vandens ir maisto. Ka
riuomenės malūnsparniai, skraidantys gy
dytojai ir civilinės pagalbos tarnybos pri
stato maistą atskirtiesiems, rūpinasi su
sirgusiais ir gelbsti skęstančius. Tokio di
delio potvynio seniausi žmonės neprisime
na. Potvyniai vis dar plečiasi.

Sydnėjus yra apie 300 km į rytus nuo 
monsūnų paliestų teritorijų, bet ir čia jau
čiama monsūnų jėga. Nesiliaują lietūs ir 
vėjai siaučia miesto centre ir priemies
čiuose. Kadangi esame gan aukštai, tai lie
taus vanduo greit nuteka į vandenyną. Bet 
ant kelių jau yra lietaus pėdsakai — tai 
išmuštos apvalios duobės, kaip puodynės.

— Mano girtumas nekenksmingas, nes 
aš tada, kiek prisimenu, visados guliu ra
miai miegodamas.

(Pasiteisinimas milicijoje)

— Nesuprantu, kaip ji apsirengusi ar čia 
mini sijonėlis, ar maksi megztinis?

(Praeivio replika)
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